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Kwaliteitsstandaarden voor professionals werkzaam met jonge kinderen 

1. Een professional jonge kind kan de ontwikkelingspsychologische kennis van jonge 

kinderen gebruiken in een betekenisvolle speel/leeromgeving waarbij zij actief kan 

omgaan met verschillen in ontwikkelingsbehoeften tussen kinderen.  

 Zij is  zich ervan bewust  dat kinderen, om zich te kunnen  ontwikkelen, warme relaties 

en ondersteuning nodig hebben binnen hun eigen sociale en culturele omgeving. De 

professional is in staat om evidenced-informed (op basis van theorie en bewezen 

praktijk kennis) te handelen om zo kinderen  te stimuleren en te ondersteunen in hun 

ontwikkeling.  

 

2. Een professional jonge kind beseft dat een succesvolle ontwikkeling in de vroege kind 

jaren afhankelijk is van een geslaagd  educatief partnerschap met de ouders van jonge 

kinderen. Zij kan  positief en proactief omgaan met diversiteit en  kenmerken van het 

gezin.  Zij is in staat om respectvolle, responsieve  en wederkerige relaties te 

onderhouden en ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Zij levert tevens 

een bijdrage aan de ontwikkeling van relaties met andere instellingen t.b.v. doorgaande 

lijnen en opvoedingsondersteuning.  

 

3. Een professional jonge kind weet hoe zij data, observaties, documentaties en andere 

ontwikkelingsgerichte (toets) instrumenten op een verantwoorde wijze en passend bij 

het kind, kan inzetten t.b.v. de voortgang van het kind in zijn/haar ontwikkeling. Samen 

met ouders en betrokken collega’s weet  zij de gegevens te relateren aan leerlijnen  en 

te gebruiken voor de planning van toekomstige activiteiten en interventies waarbij zij 

gericht is op positieve kind uitkomsten.  

 

 

4. Het omgaan met individuele verschillen tussen kinderen en de verschillen in gezins- 

omgevingskenmerken vragen om een proactieve passende en afgestemde benadering. 

Vooral voor kinderen afkomstig uit stressvolle kansarme gezinnen vraagt het kunnen 

omgaan met negatieve emotionele emotionaliteit een bewust en positief omgaan met 

negatieve signalen. Bij deze uitdaging zijn de volgende uitgangspunten van belang:  

• De professional is  in staat om een positief, betrokken, ondersteunend en op 

interacties gebaseerd positief pedagogisch klimaat te creëren als basis voor de 

ontwikkeling van jonge kinderen.  

• Zij is in staat om educatieve vaardigheden in te zetten die  aansluiten bij de 

ontwikkelingslijnen en de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind. Het 

kunnen bieden van gedifferentieerde instructie en scaffolding in educatieve 

interacties, het hanteren van spel als kernactiviteit  voor het leren van jonge 

kinderen en het begeleiden van de ontwikkeling van de executieve functies  zijn 

hierin essentieel.  

• Zij beschikt over een breed educatief/didactisch handelingsrepertoire welke 

evidenced informed is en aansluit bij de wijze waarop jonge kinderen leren in relatie 

tot hun sociaal-culturele en talige omgeving.  
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5. De jonge kind professional heeft kennis van de neurologische ontwikkeling, de 

samenhang en de inhoud van de verschillende ontwikkelings/vak domeinen, (sociaal-

emotionele ontwikkeling, taal en geletterdheid, gecijferdheid, motoriek en beweging, 

expressie en beeldende kunst, wetenschap en techniek). Zij kent de bijbehorende 

pedagogische en didactische concepten van de afzonderlijke domeinen. Daarnaast 

heeft zij kennis van methodieken en instrumenten voor onderzoek en de manier 

waarop een rijke speel/leeromgeving ingezet kan  worden in het jonge kind curriculum. 

Ze gebruikt haar kennis en bronnen om beslissingen te nemen over spontane en 

geplande leerervaringen en de vormgeving van een betekenisvol (thematisch) aanbod 

waarbij zij ervoor zorgt dat het aanbod ontwikkelings-stimulerend, uitdagend en zinvol 

is voor het kind. De jonge kind professional kan op basis van evaluatie haar praktijk 

verbeteren, haar pedagogische, didactische en inhoudelijke kennis verdiepen en het 

curriculum verbeteren.  

 

6. De professional jonge kind kan zich identificeren met het jonge kind en ze kan optreden 

als geïnformeerde pleitbezorger voor het jonge kind, het  gezin en voor haar eigen vak.  

Zij maakt hierbij  gebruik van professionele communicatievaardigheden en 

gesprekstechnieken om de ontwikkeling van het jonge kind te ondersteunen en 

hierover te communiceren met ouders en collega’s.  Ze weet hoe ze ICT-middelen kan 

inzetten in deze communicatie.  

Zij neemt deel aan lerende netwerken met collega’s om zichzelf te ontwikkelen en haar 

eigen praktijk te onderzoeken en te verbeteren.  

Zij reflecteert doorlopend  op haar eigen handelen en blijft hierover in gesprek met 

haar collega’s. Zij maakt daarbij  ook gebruik van ICT (beeldopnamen) om samen met 

collega’s te reflecteren op haar eigen observaties en handelen.  
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